
 
 

 
 
 

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 

IČO: 532 42 742 

tel. č. +421 262 312 706, e-mail.: peschlova@gympaba.sk 

 

 
   

V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o VO“) 

1 IDENTIFIKÁCIA 

Spojená škola 
Pankúchova 6 
851 04 Bratislava 
IČO: 532 42 742  
 
Kontaktná  osoba: 
Ing. Lenka Peschlová 
ekonómka školy 
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 
tel. číslo:  02/62 312 706 
e-mail: peschlova@gympaba.sk 

2 NÁZOV A PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov zákazky 

„Nákup a dodanie nábytku do tried“ 

2.2 Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je nákup a dodanie školského nábytku (stoly a stoličky) do tried 
medzinárodného programu. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho  špecifikácia je uvedený 
v prílohe 1. 

2.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 39160000-1 Školský nábytok 

2.4 Opis predmetu zákazky: 

2.4.1 Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabezpečí 
predmet zákazky alebo časť predmetu zákazky definovanú v bode 2 Výzvy na predloženie 
ponuky (ďalej len „Výzva“). 

mailto:lubos.patuc@region-bsk.sk


 
 

2.4.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, resp. časti predmetu zákazky a rozsahu je 
v Prílohe č. 1 Výzvy. 

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky:   18 036,- bez DPH  

 
PODMIENKY PLNENIA 
 

2.6 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 Výzvy bude vystavená objednávka. Plnenie predmetu zákazky 
sa uskutoční na základe oficiálnej objednávky Spojenej školy v súlade s opisom časti predmetu 
zákazky a obchodnými podmienkami plnenia, ktoré sú  špecifikované v prílohe č.4 Výzvy. 

2.7 Miesto plnenia je:   Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 

2.8 Termín plnenia predmetu zákazky: 9. 7. 2021 

2.9 O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk. 

3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). 

 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 
4 a ods. 5 zákona o VO. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné 
nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. 

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 
zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné 
obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom 
v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa 
§32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO. 

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná 
verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy. 

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná 
verejným obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 
člena skupiny osobitne. 

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich 
splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 



 
 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO 
nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom,  ktorý  nespĺňa  podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
f) tohto zákona. 

4 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

4.1 Vykonanie obhliadky miesta plnenia sa nepožaduje/po dohode s obstarávateľom. 

5 OBSAH PONUKY 

5.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

• doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 Výzvy v prípade, 
že uchádzačom nie je hospodársky subjekt so sídlom v SR, 

• vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný „Návrh na plnenie“ 

 (Príloha č. 3 Výzvy); 

• technické listy ponúkaného tovaru alebo ekvivalentné doklady k ponúkanému tovaru  
preukazujúce splnenie technických požiadaviek jednotlivých položiek predmetu zákazky 

5.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: 

• čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov 

(Príloha č. 2 Výzvy) 

• plnomocenstvo v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 
dodávateľov. 

5.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný 
obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene 
uchádzača. 

6 MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

6.1 Uchádzač doručí ponuku na e-mailovú adresu kontaktnej osoby podľa bodu 1 Výzvy. 

6.2 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

6.3 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom 
alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladaná sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených 
v českom jazyku. Doklady musia byť predložené v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.  V prípade 
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského 
jazyka. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač 
zúčastňuje verejného obstarávania. 

6.4 Lehota na predkladanie ponúk pre každú časť je stanovená do 14.5. 2021 do 12:00 

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

6.5 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31. 7. 2021 



 
 

7 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti po vyhodnotení 
kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len u uchádzača, 
ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 
uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý 
z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky 
účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky 
nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného 
obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku 
uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 

7.3 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení predložených 
dokladov. 

7.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 Výzvy, neobsahuje žiadne 
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve 
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.5 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia 
zo strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. 
doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

8 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

8.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pre každú časť predmetu zákazky je: najnižšia Cena celkom v EUR 
s DPH / Cena spolu v EUR s DPH. 

8.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú 
cenu považovať za konečnú. 

8.3 V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení 
objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade 
zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná 
a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

8.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

8.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

8.6 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 
na predkladanie ponúk. 

8.7 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky a vyhlasuje, že všetky 
predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

8.8 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 
v súvislosti so zrušením zákazky, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného 
obstarávateľa. 

9 ZRUŠENIE ZÁKAZKY 

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku bez uvedenia dôvodu. 



 
 

10 DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie 
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

10.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

10.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 
a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

V Bratislave dňa 7. 5. 2021 

PaedDr. Zuzana Butler 

riaditeľka  Gymnázia 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia 

Príloha č. 3: Obchodné podmienky 

Príloha č. 4: Návrh na plnenie 

Príloha č. 5: Spôsob uplatnenia hodnotiaceho kritéria a spôsob určenia ceny 

 



 
 

PRÍLOHA Č. 1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nábytku do tried medzinárodného programu.  

 

Konkrétne ide o nákup nového, nepoužívaného nábytku podľa zoznamu jednotlivých položiek uvedenom 

v tejto prílohe,  vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, 

prípadnej montáže a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. 

 

Predmet zákazky zahŕňa: 
 
Dodanie nábytku v nasledujúcich položkách a množstvách: 
 

P.č. Názov položky špecifikácia Požadované množstvo 

1 
Školská stolička rastúca, veľkosť 
3 – 5 (malý sedák), stohovateľná 

Pevná oceľová konštrukcia 
plochooválneho profilu 38x20mm, 
zvary spracované zváracím robotom, 
lakované tvrdými vypaľovanými 
práškovými farbami, nohy stoličky 
ukončené plastovými koncovkami 
s veľkou trecou plochou, uchytené 
samoreznými skrutkami. Sedák 
a opierka z min. 7 vrstvovej 
tvarovanej preglejky, nitované 
oceľovými nitmi 5mm priemer. 
Obojstranne lakované 
polyuretánovými lakmi. Sedák 
podopretý oceľovou konštrukciou po 
celom obvode. Nastavenie výšky 
pomocou imbusového kľúča. 

88 ks 

2 
Školská stolička rastúca, veľkosť 
5 - 7 (veľký sedák), stohovateľná 

detto 92 ks 

3 

Školský stôl 1-miestny rastúci, 
s drôteným hygienickým 
košíkom na odkladanie zošitov, 
s háčikom na tašku 

Pevná oceľová konštrukcia 
z plochooválneho profilu 50x30mm, 
zvary spracované zváracím robotom, 
konštrukcia lakovaná tvrdými 
vypaľovanými práškovými farbami. 
Nohy stola ukončené plastovými 
koncovkami s veľkou trecou plochou. 
Stolová doska zaoblená, z 18mm 
laminovanej drevotriesky 
opáskovanej 2 mm ABS hranou. 
Doska upevnená metrickými 
skrutkami M6 pomocou oceľových 
matíc zalisovaných v doske. Výškové 
nastavenie imbusovým kľúčom. 

180 ks 

 
 



 
 

V PRÍPADE, ŽE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE DODAŤ V RÁMCI OPISU PREDMETU ZÁKAZKY / PREDLOŽENÝCH 
DOKUMENTOV KONKRÉTNY VÝROBOK, VÝROBNÝ POSTUP, ZNAČKU, PATENT, TYP, ALEBO ODKAZUJE NA 
KONKRÉTNU KRAJINU, OBLASŤ ALEBO MIESTO PÔVODU ALEBO VÝROBY, UCHÁDZAČ JE V SÚLADE S § 42 ODS. 3 
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU AJ NA TECHNICKÝ A FUNKČNÝ 
EKVIVALENT  
 
ZA TECHNICKÝ A FUNKČNÝ EKVIVALENT SA POVAŽUJE TAKÁ PONUKA (RIEŠENIE), KTORÁ SPĹŇA ÚŽITKOVÉ, 
PREVÁDZKOVÉ A FUNKČNÉ CHARAKTERISTIKY, KTORÉ SÚ NEVYHNUTNÉ NA ZABEZPEČENIE ÚČELU, NA KTORÉ JE 
OBSTARÁVANÝ PREDMET ZÁKAZKY URČENÝ (VIĎ ROZHODNUTIE RADY ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Č. 
503-9000/2014-KR/5 ZO DŇA 03.03.2014). 
 
V PRÍPADE, ŽE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE DODAŤ V RÁMCI OPISU PREDMETU ZÁKAZKY / PREDLOŽENÝCH 
DOKUMENTOV KONKRÉTNY VÝROBOK, VÝROBNÝ POSTUP, ZNAČKU, PATENT, TYP, ALEBO ODKAZUJE NA 
KONKRÉTNU KRAJINU, OBLASŤ ALEBO MIESTO PÔVODU ALEBO VÝROBY, VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ VYŽADUJE, ABY 
UCHÁDZAČ UŽ VO SVOJEJ PONUKE PREDLOŽIL DÔKAZ O EKVIVALENTNOSTI NÍM NAVRHOVANEJ PONUKY 
(RIEŠENIA) S PREDMETOM ZÁKAZKY DEFINOVANÝM V RÁMCI OPISU PREDMETU ZÁKAZKY (VIĎ ROZSUDOK SD EÚ 
VO VECI C 14/17 Z 12. JÚLA 2018).  
 
ZA TECHNICKÝ A FUNKČNÝ EKVIVALENT SA NEPOVAŽUJE NAJMÄ TAKÁ PONUKA (RIEŠENIE), S KTORÉHO PRIJATÍM 
/ PLNENÍM BY BOLI SPOJENÉ ĎALŠIE VYVOLANÉ NEPRIMERANÉ NÁKLADY NA STRANE VEREJNÉHO 
OBSTARÁVATEĽA. 
 



 
 

 
PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA 
 

Čestné vyhlásenie 

o vytvorení skupiny dodávateľov 

1 Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že 

predkladáme spoločnú ponuku v zákazke s nízkou hodnotou pod názvom „Nákup a dodanie 
nábytku do tried“. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

Subjekt 1:1 

Subjekt 2: 

 

2 V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, 
súhlasíme, aby bola objednávka vystavená na splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, 
ktorým je:2 

 

3 Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme 
si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených 
v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie zo zákazky s nízkou hodnotou), vrátane 
zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

V............................ dňa................................... 

................................................... 

Subjekt 1 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

V............................ dňa................................... 

................................................... 

Subjekt 2 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis

 
1 Ku každému zo subjektov/členov skupiny dodávateľov sa požaduje uviesť obchodné meno, sídlo/miesto 
podnikania, IČO. 
2 Požaduje sa uviesť vedúceho člena skupiny dodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO. 



 

 

PRÍLOHA Č. 3: NÁVRH NA PLNENIE 
 
Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa: 
Názov: Vyplní uchádzač 
Sídlo: Vyplní uchádzač 
IČO: Vyplní uchádzač 
IČ DPH: Vyplní uchádzač 
Kontaktná osoba: Vyplní uchádzač 
Telefón: Vyplní uchádzač 
Email: Vyplní uchádzač 
 
Uchádzač predkladá návrh na plnenie:           

P.č. Názov položky špecifikácia 
Požad. 
množstvo 

Cena 
celkom bez 
DPH 

Cena 
celkom s 
DPH 

1 

Školská stolička 
rastúca,  
veľkosť 3 – 5  
(malý sedák), 
stohovateľná 

Pevná oceľová konštrukcia plochooválneho profilu 
38x20mm, zvary spracované zváracím robotom, 
lakované tvrdými vypaľovanými práškovými 
farbami, nohy stoličky ukončené plastovými 
koncovkami s veľkou trecou plochou, uchytené 
samoreznými skrutkami. Sedák a opierka z min. 7 
vrstvovej tvarovanej preglejky, nitované oceľovými 
nitmi 5mm priemer. Obojstranne lakované 
polyuretánovými lakmi. Sedák podopretý oceľovou 
konštrukciou po celom obvode. Nastavenie výšky 
pomocou imbusového kľúča. 

88 ks 
Vyplní 
uchádzač 

Vyplní 
uchádzač 

2 

Školská stolička 
rastúca,  
veľkosť 5 - 7  
(veľký sedák), 
stohovateľná 

Detto (rovnaké ako pri bode 1 tejto tabuľky) 92 ks 
Vyplní 
uchádzač 

Vyplní 
uchádzač 

3 

Školský stôl 1-
miestny rastúci, 
s drôteným 
hygienickým 
košíkom na 
odkladanie zošitov, 
s háčikom na tašku 

Pevná oceľová konštrukcia z plochooválneho profilu 
50x30mm, zvary spracované zváracím robotom, 
konštrukcia lakovaná tvrdými vypaľovanými 
práškovými farbami. Nohy stola ukončené 
plastovými koncovkami s veľkou trecou plochou. 
Stolová doska zaoblená, z 18mm laminovanej 
drevotriesky opáskovanej 2 mm ABS hranou. Doska 
upevnená metrickými skrutkami M6 pomocou 
oceľových matíc zalisovaných v doske. Výškové 
nastavenie imbusovým kľúčom. 

180 ks 
Vyplní 
uchádzač 

Vyplní 
uchádzač 

 spolu   Vyplní 
uchádzač 

Vyplní 
uchádzač 

 
 

 

Dátum:         ...............................................................   

       Podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača



 

 

PRÍLOHA Č. 4: OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 

„Nákup a dodanie nábytku do tried“ 

 

Realizácia jednotlivých častí predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky, t.j. na každú 
časť predmetu zákazky bude vystavená samostatná objednávka. 
 
Predmet objednávky: 
Dodávateľ sa zaväzuje dodať celý rozsah časti predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe 
č.1. 
 
Cena objednávky  
Celková cena objednávky stanovená podľa predložené návrhu na plnenie zo strany dodávateľa. 
 
Podmienky plnenia 
Plnenie predmetu zákazky na základe oficiálnej objednávky Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava s 
lehotou plnenia predmetu zákazky do 9.7. 2021. 
 
Po dodaní tovaru musí Dodávateľ vytvoriť dostatočný časový priestor Objednávateľovi na skontrolovanie 
kvality, technických parametrov a množstva dodávaného tovaru. 

Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. 
nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený tovar a pod.). 
 
Platobné podmienky: 
Platba bankovým prevodom na základe faktúry so splatnosťou 14 dní. 
 
Spoločné ustanovenia 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
 
Dodávateľ berie na vedomie, že uzatvára tento zmluvný vzťah (objednávka) s objednávateľom ako 
orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 
nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti 
uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie 
alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho 
kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 
občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto objednávky, resp. jej 
prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia 
zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke 
objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. 
financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.



 

 

PRÍLOHA Č. 5: SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACEHO KRITÉRIA A SPÔSOB URČENIA CENY 
 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré boli zaradené 
do vyhodnotenia pre každú časť predmetu zákazky samostatne. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť 
ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

Cena celkom v EUR s DPH / Cena spolu v EUR s DPH 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu cenu celkom a v EUR s DPH / cenu spolu v 
EUR s DPH za poskytnutie/dodanie časti predmetu zákazky, na ktorú ponuku predkladá. Poradie 
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu za časti predmetu zákazy, na ktoré ponuku predkladá, uvedie do 
„Návrhu na plnenie“ - Príloha č. 3 Výzvy. 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie/dodanie požadovanej časti predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

V cene za poskytnutie/dodanie časti/častí predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú 
započítané všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou časti/častí predmetu zákazky (napr. dopravné 
náklady, režijné náklady, mzdové náklady, poštovné a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača 
na riadne poskytnutie/dodanie časti/častí predmetu zákazky. 

Uchádzač pre každú časť, na ktorú ponuku predkladá, uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH 

- navrhovaná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú 
cenu považovať za konečnú. 

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení objednávky 
sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia 
uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu 
na úrovni s DPH. 

 

 


